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DOMINGOS
Culto Matutino às 9h30
Escola Bíblica Dominical às 11h
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Estudo Bíblico às 20h

TOMANDO SUA VIDA DE VOLTA
Reverendo Ricardo Barbosa (www.ultimato.com.br)
“Tomando sua vida de volta” – este é o termo que Gary Thomas usa para descrever a necessidade de
sermos libertos de uma vida aprisionada a vícios e maus hábitos profundamente arraigados. Os cistercienses,
movimento criado no final do século 11, falam da importância da “reaquisição da autoridade sobre nós mesmos”.
Ambos reconhecem que “a queda” trouxe uma profunda desordem na vida humana, uma ruptura tanto externa
quanto interna. Do ponto de vista externo, essa ruptura afetou os relacionamentos em todas as suas dimensões:
com Deus, com o próximo e com a criação. Do ponto de vista interno, vemos que por causa do pecado o ser
humano vive fragmentado numa multidão de impulsos conflituosos. O corpo, as emoções, os pensamentos e os
desejos continuam funcionando, porém sem qualquer ordem ou harmonia.
A ruptura interna e a necessidade de se encontrar o caminho de volta para si mesmo, ao readquirir a
autoridade sobre a própria vida, também são alvos da obra de Cristo. O nome bíblico para este caminho de volta
é reconciliação – o trabalho divino de trazer todas as coisas de volta aos propósitos do Criador. A restauração da
unidade dentro de cada um de nós nos leva a transbordar numa relação verdadeira com outras pessoas.
A culpa e o medo são dois sentimentos “desintegradores” da vida humana. Fomos criados por Deus e
para Deus. A queda e o pecado produziram uma profunda alienação que gerou um forte sentimento de
inadequação. Esse sentimento está presente na consciência humana, inclusive naqueles que rejeitam e negam a
Deus. Há um esforço contínuo para negar, esconder ou mesmo minimizar a culpa e o medo. No entanto, eles
permanecem presentes, muitas vezes, de forma silenciosa, intensificando a alienação.
A culpa nos impede de nos relacionar livremente com o próximo. É como se necessitássemos da
permissão dos outros para sermos verdadeiros. Afligido pelo medo da rejeição, o ser humano é levado – pela
ansiedade, pela solidão, pela depressão e por uma terrível sensação de fragmentação – a se entregar ao cinismo,
à descrença, à violência e aos mecanismos de controle e manipulação. Tornamo-nos prisioneiros de nós
mesmos.
A paisagem externa será sempre definida pela paisagem interna. Se o mundo interno é dominado pela
culpa e pelo medo, a relação com o mundo externo será de insegurança e incerteza. A forma como interpretamos
a realidade externa é determinada pela realidade interna. Uma vez libertos das prisões da alma, então nos
tornamos livres para amar, servir e doar.
Num dos textos mais impressionantes sobre a obra divina da reconciliação, o apóstolo Paulo começa
dizendo que “ele (Cristo) nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor”.
Paulo escolhe com cuidado as palavras: “império das trevas” em oposição ao “reino do Filho do seu amor”.
Poderia dizer: “império das trevas” em oposição ao “reino da luz”; faria mais sentido, mas Paulo prefere falar de
“trevas” e “Filho do seu amor”.
Jesus veio para nos libertar do “império das trevas”. Noutras palavras, ele veio para nos libertar das
prisões da alma. A culpa e o medo não resistem ao amor divino. O apóstolo João nos afirma que “no amor não
existe medo; antes, o perfeito amor lança fora o medo”. Ele segue dizendo que “o medo produz tormento” porque
ele é a força que fragmenta toda a realidade interior, trazendo angústia e desespero.
A reconciliação interior – a unidade de todo o nosso ser – acontece quando o Filho do amor de Deus,
Jesus Cristo, aquele “que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados”, vem e nos reconcilia
com o Pai e faz a sua habitação em nós. Na sua conversa de despedida com seus discípulos, Jesus faz uma
declaração impressionante: “Se alguém me ama, guardará a minha palavra; e meu Pai o amará, e viremos para
ele e faremos nele morada”. A habitação do medo e da culpa dá lugar à habitação do amor e da graça. No lugar
da escuridão, a presença amorosa do Pai e do Filho. No lugar da culpa e do medo, a palavra recriadora e
reconciliadora nos libertando e curando. No lugar da fragmentação, a unidade da pessoa.

LITURGIA
PRELÚDIO
LEITURA [TODOS, EM PÉ]
“Vimos te invocar ó Deus para que nesta
manhã singela a Tua graça nos sensibilize
diante das belezas da vida, das carícias do
amor e da singeleza da amizade!
Que nesta manhã singela a Tua sabedoria nos
ilumine trazendo as cores da alegria, da justiça
e da solidariedade!
Que nesta manhã singela o Teu Espírito nos
transmita a Tua Palavra de esperança como
um raio de sol em nossas mentes.
E que a liberdade do amor, qual lâmpada
divina conduza os nossos passos!
Hoje e sempre, amém!”
CÂNTICO “HÁ UM DOCE ESPÍRITO AQUI” [TD 58]
Há um doce Espírito aqui
E eu sei que é o Espírito de Deus;
Já podemos todos perceber
A presença de Jesus, o Salvador.
Doce presença, presença santa,
Vem sobre nós,
Enchendo-nos do Teu poder!
Te adoraremos por Tua presença aqui
E que renovará os nosso corações;
Louvado seja o Senhor!
Se te achas salvo e, ao invés,
Estás débil, oprimido e sem vigor,
Rende-te à presença de Jesus
E o Espírito te encherá de amor.
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA [SALMO 96]
D – Cantai ao SENHOR um cântico novo,
cantai ao SENHOR, todas as terras.
L1 - Cantai ao SENHOR, bendizei o seu nome;
proclamai a sua salvação, dia após dia.
L2- Anunciai entre as nações a sua glória,
entre todos os povos, as suas maravilhas.
C - Porque grande é o SENHOR
e mui digno de ser louvado,
temível mais que todos os deuses.

CULTO DOMINICAL MATUTINO — ANO B
D - Porque todos os deuses dos povos
não passam de ídolos;
o SENHOR, porém, fez os céus.
L1- Glória e majestade estão diante dele,
força e formosura, no seu santuário.
L2- Tributai ao SENHOR, ó famílias dos povos,
tributai ao SENHOR glória e força.
C - Tributai ao SENHOR a glória
devida ao seu nome;
trazei oferendas e entrai nos seus átrios.
D - Adorai o SENHOR na beleza da sua santidade;
tremei diante dele, todas as terras.
L1- Dizei entre as nações: Reina o SENHOR.
Ele firmou o mundo para que não se abale
e julga os povos com eqüidade.
L2- Alegrem-se os céus, e a terra exulte;
ruja o mar e a sua plenitude.
Folgue o campo e tudo o que nele há;
regozijem-se todas as árvores do bosque,
C - na presença do SENHOR,
porque vem, vem julgar a terra;
julgará o mundo com justiça e os povos,
consoante a sua fidelidade.
HINO - “COM GLÓRIA COROAI” [TD 156]
Saudai o nome de Jesus!
Arcanjos, adorai!
Ao Rei que se humilhou na cruz
Com glória coroai!
Ó escolhida geração
De Deus, o eterno Pai,
Ao grande Autor da Salvação
Com glória coroai!
Remidos todos, com fervor,
Hosanas entoai!
Ao Verbo feito Redentor
Com glória corai!
Ó raças, povos e nações,
Ao Rei divino honrai
A quem quebrou os vis grilhões
Com glória coroai!
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
INTERLÚDIO

LEITURA [SALMO 51:1-12]
D - Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a
tua benignidade; apaga as minhas transgressões,
segundo a multidão das tuas misericórdias. Lavame completamente da minha iniquidade, e purificame do meu pecado. Porque eu conheço as minhas
transgressões, e o meu pecado está sempre diante
de mim.
C - Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que é
mal à tua vista, para que sejas justificado quando
falares, e puro quando julgares. Eis que em
iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu
minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e
no oculto me fazes conhecer a sabedoria.
D - Purifica-me com hissopo, e ficarei puro; lavame, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me
ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que
tu quebraste. Esconde a tua face dos meus
pecados, e apaga todas as minhas iniquidades.
C - Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e
renova em mim um espírito reto.
Não me lances fora da tua presença, e não retires
de mim o teu Espírito Santo.
Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e
sustém-me com um espírito voluntário.
ORAÇÃO SILENCIOSA
HINO - “VENHO COMO ESTOU” [TD 160]
Jesus, Senhor, me chego a ti!
Tua ira santa mereci.
Oh! Dá-me alívio mesmo aqui,
Aceita um pecador!
Eu venho como estou,
Eu venho como estou!
Porque Jesus por mim morreu,
Eu venho como estou!
Eu nada posso merecer,
Tu vês-me prestes a morrer.
Oh! Não me deixes perecer,
Aceita um pecador!

Oh! Sem demora, Salvador,
Socorre-me por teu amor,
Pois tu, ó Cristo, é meu Senhor,
Aceita um pecador!
ORAÇÃO AUDÍVEL DE PERDÃO
INTERLÚDIO
LEITURA CONJUNTA [SALMO 117]
“Louvai ao Senhor, vós todos os gentios,
louvai-o, todos os povos.
Porque mui grande é a sua misericórdia para
conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste
para sempre. Aleluia”.
CÂNTICO “ACLAME AO SENHOR” [TD 150]
Meu Jesus, Salvador, Outro igual não há
Todos os dias quero louvar
As maravilhas de Teu amor
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor
Com todo o meu ser, com tudo o que sou
Sempre Te adorarei
Aclame ao Senhor toda terra e cantemos
Poder majestade, louvores ao Rei
Montanhas se prostrem e rujam os mares
Ao som de Teu nome
Alegre Te louvo por Teus grandes feitos
Firmado estarei, sempre Te amarei
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA E MENSAGEM: REV. ADEMIR AGUIAR
ORAÇÃO FINAL
BENÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM TRÍPLICE
POSLÚDIO

VISITANTES
Agradecemos a presença de todos os que nos visitam nesta manhã! Que Deus abençoe cada um
e que voltem mais vezes! São muito bem-vindos!

PEDIDOS DE ORAÇÃO

PEDIDOS DE ORAÇÃO

DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL

DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL

CAMPANHA NOVA IPBUT
E aí, tem se envolvido nesta nova etapa da nossa igreja? Participe ativamente desta campanha!
Conforme informado nos cultos passados, a Comissão Financeira do Projeto de Expansão está
buscando mensurar o volume de contribuição que receberemos.

CAMPANHA NOVA IPBUT

NOVA IPBUT EM ORAÇÃO
Você pode orar pela nossa igreja, conectado a um dos grupos de oração matinal. Há quatro grupos:
das 06, 07, 08 e 09 horas da manhã. Você escolhe o grupo e recebe por WhatsApp o motivo de
oração da semana. Aí é só separar alguns minutos ao despertar pela manhã e orar por nossa igreja!
Entre em contato com a Márcia (11) 98904-3536 e faça o seu registro. Participe!

NOVA IPBUT EM ORAÇÃO

DÍZIMOS E OFERTAS I

DÍZIMOS E OFERTAS I

DÍZIMOS E OFERTAS II
Podemos realizar nossas contribuições para a igreja das seguintes maneiras:
1) Usando os envelopes, entregando-os para as tesoureiras da igreja (D.Ida/Ana Elisa) ou
depositando no gazofilácio no culto matutino do 3º domingo;
2) Via depósito ou transferência bancária nas seguintes contas da igreja:
BRADESCO ag. 0104 c/c - 224589-2 (para manutenção da igreja)
BRADESCO ag. 0104 c/c - 24871-1
(para projeto Nova IPBUT)
Igreja Presbiteriana do Butantã
CNPJ – 03.453.055/0001-45
Contribua com alegria para o crescimento e desenvolvimento dos projetos da IPBUT
A IPBut conta agora com um número de celular com WhatsApp para melhor comunicação com os irmãos.
Coloquem em sua agenda o número do IPButCelular: (11) 97494-6764.
Pedimos aos que fizerem o pagamento de suas cotas mandarem foto do comprovante para o número acima.
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1) Usando os envelopes, entregando-os para as tesoureiras da igreja (D.Ida/Ana Elisa) ou
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NOSSA IGREJA TEM COMO
MISSÃO: Aprender, cumprir e ensinar a vontade de Deus para aproximar as pessoas de Jesus Cristo.
PROPÓSITO: Somos uma igreja aberta a todo tempo, pronta para o diálogo e para o acolhimento de
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MISSÃO: Aprender, cumprir e ensinar a vontade de Deus para aproximar as pessoas de Jesus Cristo.
PROPÓSITO: Somos uma igreja aberta a todo tempo, pronta para o diálogo e para o acolhimento de

pessoas de diferentes origens, histórias e ideias, cuja vivência do evangelho se traduz na
comunicação da salvação em Cristo e em fazer a diferença onde está inserida, transformando vidas,
realidades e expectativas.

pessoas de diferentes origens, histórias e ideias, cuja vivência do evangelho se traduz na
comunicação da salvação em Cristo e em fazer a diferença onde está inserida, transformando vidas,
realidades e expectativas.

Oremos por: Ellen Regina [cunhada da Arlete]; Paulo [amigo da Débora]; Mariana [tratamento, filha de D.
Geni]; Alan Yudi Kyonaga [saúde, amigo de Melissa]; Cosmo [saúde, irmão Teca]; D. Aparecida [saúde];
Marcos Inhauser [saúde]; Marcos Bullara [saúde]; Guilherme Franco [saúde]; Maria de Souza Madureira [mãe
da Roseane]; Maria Carolina Palmieri [cirurgia/saúde]
Projetos: Casa dos Estudantes e das Estudantes; Pastores e Presbíteros; Junta Diaconal; líderes e
departamentos da igreja; projetos de expansão e construção; missionários na Indonésia Josué, Karin e o filho
Daniel e missionário Jânio Ciritelli e família na Espanha.
Aqueles que quiserem doar roupas, calçados, brinquedos, livros ou outros objetos (em bom estado)
podem procurar os membros da Junta Diaconal para realizarem as entregas. Também estamos
arrecadando produtos de higiene pessoal para serem encaminhados para a Casa do Aconchego.

O exercício de nossa contribuição fiel e voluntária nos dízimos e ofertas ao Senhor é uma das
manifestações mais verdadeiras de expressarmos o nosso amor e gratidão ao nosso Deus por todas
as bênçãos Dele recebidas. “Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo?" (Salmo
116,12). Sejamos fiéis e gratos a Deus sempre, trazendo à Sua casa nossos dízimos e ofertas!

Oremos por: Ellen Regina [cunhada da Arlete]; Paulo [amigo da Débora]; Mariana [tratamento, filha de D.
Geni]; Alan Yudi Kyonaga [saúde, amigo de Melissa]; Cosmo [saúde, irmão Teca]; D. Aparecida [saúde];
Marcos Inhauser [saúde]; Marcos Bullara [saúde]; Guilherme Franco [saúde]; Maria de Souza Madureira
[mãe da Roseane]; Maria Carolina Palmieri [cirurgia/saúde]
Projetos: Casa dos Estudantes e das Estudantes; Pastores e Presbíteros; Junta Diaconal; líderes e
departamentos da igreja; projetos de expansão e construção; missionários na Indonésia Josué, Karin e o filho
Daniel e missionário Jânio Ciritelli e família na Espanha.
Aqueles que quiserem doar roupas, calçados, brinquedos, livros ou outros objetos (em bom estado)
podem procurar os membros da Junta Diaconal para realizarem as entregas. Também estamos
arrecadando produtos de higiene pessoal para serem encaminhados para a Casa do Aconchego.
E aí, tem se envolvido nesta nova etapa da nossa igreja? Participe ativamente desta campanha!
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